
Guildmeeting! 
 

 

Op 23 Mei 2010, 20.15 uur zijn we bijelkaar gekomen voor de 9de Guildmeeting. 

 

1- Om deze vergadering doeltreffend en kort te houden werd een ieder gevraagd 

de aandacht te geven en niet tussendoor met vragen te komen anders dan wat in 

deze meeting besproken wordt. 

Na elke punt van aandacht kan men vragen stellen omtrent het onderwerp. 

Als laatste punt zal nog een rondvraag gedaan worden. 

Vooralsnog heeft Daro nog geen punten aangedragen gekregen per ingame mail. 

 

Meerman/Geneesvrouw wilde voor aanvang nog een mededeling doen. 

Hij deelde ons mee dat zijn vrouwtje in blijde verwachting is en hij, in september 

aanstaande,  papa hoopt te worden. 

 

Alle aanwezigen feliciteerden Geneesje met dit heuglijke bericht. 

 

Echter Geneesje deelde tevens mee dat hij hierdoor hij minder tijd zal hebben in 

WoW en voor de guild hiervoor een oplossing bedacht heeft. 

Hij zal in Juni het GuildMasterschap overdragen aan Daroyski. 

Te zijner tijd zal hij hierop terugkomen. 

  

Daroyski is hiermee overvallen geweest en dankt Geneesje voor zijn vertrouwen. 

Daroyski gaat gewoon verder met de ingeslagen weg. 

 

Geneesje benadrukt dat hij de guild niet zal verlaten. 

In deze Guild kunnen mensen lekker blijven WoW’en ook al hebben ze niet veel 

tijd. 

 

Daroyski gaat vervolgens verder met de Meeting. 



Guildmeeting! 
 

 

Daroyski dankt Djarly voor het vinden van deze locatie in Redridge Mountains bij 

……. tegenover de inn aan het meer. 

 

Aanwezig waren: 

 

Armaffus 

Awad 

Bladedrake 

Brandbier 

Daroyski 

Djarly 

Dracofox 

Jhambo 

Jimara 

Jingel 

Meerman 

Nightleader 

Nightpride 

Shelo 

Zehpherion 

Zhinz 

 

 

 

2- Er waren géén opmerkingen nav. verslag vorige meeting van 13 april 2010! 

 

3- Manifest. 

Daroyski deelt mee dat op het forum nu een concept klaarligt voor een up to date 

Manifest. 

Gaarne een reaktie hierop zodat bij de volgende meeting deze geaktualiseerd 

gaat worden. 

 

4- Hackers 

Weer zijn er 2 guildies slachtoffer geworden van Hackers. 

Gelukkig alles weer goed gekomen. 

Nogmaals……wees voorzichtig met Goldspam - Petspam & verdachte websites. 

Blik ook eens fff terug op ons verslag van 20 september 2009 omtrent hackers. 

 

Daro gaf toen het woord over aan Djarly mbt. het volgende punt….Raiding! 
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5- Raiding. 

Djarly  & Co geven een korte impressie van onze Raidactiviteiten. 

 

De Vrienden waren afgelopen vrijdag voor het 1st naar ICC gegaan om Reputatie 

en Trash run te doen en fun te hebben. RTF-run dus. 

Weliswaar nog niet klaar voor de 1ste boss die wel geprobeerd is. 

Maar neer zal hij een keer. 

Met deze RTF-Run kan een ieder na verloop van tijd wel een mooie ring halen (bij 

reputatie friendly). 

 

Zhinz merkte op : 

Djarly en Zhinz waren voor de promotieaktiviteit naar ICC raid gegaan. 

Sommigen leden waren hier niet te spreken over. 

Daro heeft  benadrukt dat Zhinz en Djarly raids doen om de guild weer verder op 

weg te helpen. 

Meerderen doen raids ook buiten de vrienden om en daar is helemaal niks mis 

mee. 

Daro heeft de leden kenbaar gemaakt dat ze gewoon hun gedachtengoed op 

forum moeten zetten. Gewoon zeggen wat je vind. Daar is het ook voor. 

Dan kunnen hun Djarly & Zhinzie er ook wat mee doen. 

 

6- Vragen! 

Er waren geen vragen. 

 

07-Sluiting van deze Guildmeeting. 

Dank voor jullie aanwezigheid….en we gaan over op……de PromotieAvond. 

 

Zoals in de vorige meeting besproken promoveren, of niet, we de nieuwelingen die 

een maand (of langer) al bij ons zijn tot Vriend. 

Let wel…1 maand proeftijd is wel 1 maand speeltijd samen met De Vrienden. 

 

Gepromoveerd tot Vrienden zijn: 

Shelo 

Nightlicious  (intussen de guild verlaten om bij Kooi RP te doen) 

Misspolgara 

Faithh 

Bladedrake 
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08- Ridderen. 

Als beloning voor hun inzet in en voor de Guild wilden we 2 personen voordragen 

om geridderd te worden…… 

 

Armaffus & Jhambo  zijn beiden benoemt tot “Ridder”. 

 

09-Verjaardagendag 

Let wel….alleen jarigen die mij bekend zijn kunnen we verwennen. 

Daro heeft vorige maand niet goed opgelet op ons forum en 2 personen vergeten 

in het zonnetje te zetten. 

 

April  Sleepless 

  Obilivion 

 

Mei   Ayombae 

Thorjan  na de meeting nog kadootjes gekregen van de Guild. 

  Carlijn, krijgt haar kadootjes nog. 

 

Hierna hebben we nog wat rum gedronken, balletjes gegooid, gedanst, gechat, 

picknick onder een parasol. 

 

   


